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  قسمت اول راهنمای جامع المپیاد زیست
 

 مقدمه:
 

 هدف از این راهنمای جامع:

خرداد  13( تا تاریخ این نوشته )95بهمن  21زمان انتشارش )المپیادلب هست که در  "منابع المپیاد زیست شناسی"این فایل ویرایش دوم فایل 

ه شده و راهنمای المپیادی های کثیری بوده است. هدف از این فایل همواره این بود که تمامی دانش بار در تلگرام مشاهد 21300بیش از  ( 97

خوانند و به چه امکاناتی دسترسی دارند، توانمند سازد. در میآموزان را در زمینه دنبال کردن رویای المپیاد خود، صرف نظر از اینکه کجا درس 

. با وجود استقبال امل تعیین کننده موفقیت او باشندواقع، سعی بر این بود تا با روشن سازی مسیر المپیاد، دیگر فقط هوش و تالش دانش آموز ع

وجود دارد. تغییرات عمده المپیاد و نحوه طرح سواالت در آن باعث شده ای در آن در فضای کنونی المپیاد فراوان از این فایل، کاستی های عمده

فایل قدیمی بیشتر بر منابعی که باید ، در همچنینحس شود. جهت هماهنگی با اوضاع کنونی المپیاد  فایل رسانی روز است نیاز بارزی به به

تری هست. در تر و جامعالی که رویارویی با المپیاد پروسه بسیار پیچیدهخوانده شوند و کمی نیز به نحوه خواندن آن ها توجه شده بود در ح

 نتیجه، در این فایل جدید، سعی شده است به این پروسه از جنبه های گوناگون نگاه شود و به خالصه ترین حالت بیان شود.

 

 چگونه از راهنمای جامع استفاده کنیم؟

مطمئنا افراد مختلف در مراحل مختلفی از مسیر المپیاد خود با 

این فایل روبرو خواهند شد. ممکن است کسی در اوووول راه 

کهنه سرباز مسیر المپیاد باشد! در )از نظر خودش( باشد و کسی 

نتیجه شاید الزم باشد بهترین نحوه استفاده از مطالب این فایل 

 .را کمی تشریح کنیم

این است که بیشترین بهره وری از آن چه که مسلم هست، 

این فایل برای هر فردی در هر بخشی از مسیر المپیاد زمانی 

برای  به خصوص ! این موضوعداست که همه آن را مطالعه کن

کسانی که می خواهند المپیاد را تازه شروع کنند حیاتی تر 

می کنید هست! اگر تازه کار هستید و در عین حال احساس 

این فایل را ندارید، بهتر  "حجم مطالب زیاد"حوصله خواندن 

 است همین االن از مسیر المپیاد خارج شوید!

ی المپیاد دو سال از شروع شما برای مطالعه 2-1در مقابل، اگر 

توانید براساس فهرست مطالب به دنبال پاسخ می گذرد، می

کنم کل فایل ه میسواالت خود بروید. با این وجود، حتما توصی

 را بخوانید.

 

 

تصور بیشتر المپیادی ها از 

 :خودشون

 !واقعیت در
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 چگونه باید در المپیاد موفق شد؟
 

 توان موارد زیر دانست:تمامی مطالبی که در این نوشتار هستند در راستای پاسخ به این سوال هستند. ملزومات این موفقیت را می

  (کافی!نه خودکشی نه تنبلی!  کافی!مطالعه کافی منابع المپیاد )دقت کنید 

  تفکر المپیادیداشتن 

 داشتن شخصیت المپیادی 

 عالقه به مسیر و هدف آن 

 های غلط رایج در المپیادمعنی و فرهنگپرهیز از اشتباهات بی 

 .پردازیمای رایج در زمینه المپیاد میدر آخر نیز به نکات مشاوره حال این موارد را به همین ترتیبی که ذکر شد تک تک بررسی می کنیم.

 هازیست و نحوه مطالعه آنمنابع المپیاد 
 

اید و زمانی که در اختیار اند. براساس مطالبی که تا به حال خواندهبندی شده سطح و با اولویت بندی های مختلف طبقه 3در این بخش منابع در 

 ش داده شده است:بندی مطالب به صورت زیر نمایها مسیر درست را انتخاب کنید. اولویتتوانید براساس این اولویتدارید، می

 های سرفصلBold :یت اولواول 

 های سرفصلUnderlined: اولویت دوم 

 های سرفصلItalic: اولویت سوم 

 :همچنین، سایز فونت بزرگتر در هر رده اولویت، جهت تاکید و به معنی اهمیت افزایش یافته است. به عنوان مثال 

o  سرفصل یکItalic  سرفصل از یک  13با سایز فونتItalic  دارد. بیشتریاولویت  11با سایز فونت 

o  ،سرفصل یک در عین حالItalic  سرفصل از یک  13با سایز فونتUnderlined  کمتریاولویت  11با سایز فونت 

 دارد.

تعدادی اصل که برای هر مبحث نحوه مطالعه صحیح را بحث کنیم، ها را نیز بشناسید. پیش از آندر کنار شناخت منابع، باید نحوه مطالعه آن

م بیایند که کامال طبیعی هست. در ادامه و . ممکن است ای اصول به نظر شما گنگ و نامفهووجود دارد که باید اول مورد بحث قرار گیرند کلی

 :شوند، تمامی این مفاهیم روشن خواهند شدها به صورت اختصاصی تشریح میزمانی که مباحث و کتاب

تا حفظ! این قانون پایه زندگی المپیادی شما است که جز در مواردی استثنا که در این فایل فکر کنید  بیشترباید امروز در المپیاد  .1

 .شوند پابرجاستمطرح می

 

 "حفظی"شوند. مباحث بندی میطبقه  "حفظی"مباحث دیگر و  "مفهومی"یکسری مباحث در المپیاد زیست به صورت کالسیک  .2

تر شناسی جانوری، سیستماتیک و تاکسونومی. در سایر مباحث بعد مفهومی از بعد حفظی برجستهعبارتند از: آناتومی گیاهی، زیست

به دلیل تنوع و گستردگی حفظ کردن در المپیاد  جا است کهنکته این منتهی .حفظ کنیدتوانید تا میباید  حفظی مباحثاست.  در 

اینکه چرا و چگونه در  کردن است!فکر در واقع ی حفظ در المپیاد همپذیر نیست! الزمهخود امکان مباحث برای با تکرارصرفا مطالب 

 ذیل همین مباحث حفظی توضیح داده خواهد شد. 
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کنم مطالعه شود. برای همین توصیه میو چه چیزی را نه، از آشنایی با سواالت المپیاد حاصل می این که چه مطلبی را باید حفظ کنید .3

نخواهید توانست سوالی را حل کنید در ابتدا و حل سواالت المپیاد را از همان اوایل دوران المپیاد خود شروع کنید. درست است که 

این هم  بلد باشید. الزم استهایی را برای المپیاد ید چه چیزشو، ولی در عوض متوجه می()که این خوبه چون سواال نمیسوزن 

 اید.را خوانده البی و چقدر از آنیادتان باشد، در المپیاد مادامی که نتوانید سواالت المپیاد را حل کنید، هیچ اهمیتی ندارد چه مط

 

تر از دانستن مکانیسم و فرایند کلی یک پدیده زیستی )از یک روند تکاملی گرفته تا یک پروسه فیزیولوژیک بدن( مهمبه طور کلی،  .4

خواندن نحوه مطالعه مربوط به رسد اما با های آن در طبیعت است. این جمله قطعا به نظر خیلی گنگ میدانستن جزئیات آن و مثال

 شود.تر میهر مبحث، روشن

 

مته به خشخاش نگذارید! الزم نیست که تک تک خطوط و مطالب یک فصل را کامل کامل متوجه شوید تا احساس کنید آن را  .5

ها به تدریج برطرف ها را صرفا جایی یادداشت کنید و بگذرید. بعدا این اشکالگیر نکنید؛ آن هم های خوداید! سر اشکالخوانده

صرفا تنهایی پایین است(،  آمدن سوال از آن بهاحتمال  از نظر احتماالت، با صرف زمان زیاد برروی یک مبحث کوچک )که شوند.می

 برید.را از بین می شانس خودتان برای خواندن تعداد زیادی مطالب دیگر )که در نتیجه احتمال سوال از آن بیشتر است(

 

. ممکن است فکر کنید این ها تقریبا هم ارز استروی یک مبحث خاص تمرکز نکنید! مباحث المپیاد متنوع هستند که اهمیت آن .6

حرف درست نیست و تعداد سواالت از دروس مختلف متفاوت است! منتهی توجه کنید برای مباحث با سوال بیشتر، زمان بیشتری را 

واالت صرف کنید. در نتیجه زمان الزم برای خواندن منابع جهت کسب توانایی پاسخ به خواندن منابع جهت پاسخدهی به سید نیز با

، یه خالصه عمرم نوشتمتو  متنی بود کهگ ترین گنخط قبل  4این چون )به هر سوال )بدون توجه به مبحث آن( تقریبا یکسان است. 

 100جواب بدی یا میتونی  2تا سوال مرحله  2ساعت سیستماتیک گیاهی بخونی تا  12خالصش اینه: میتونی ازش میگم دوباره! 

 "ترمبحث مهم"رو جواب بدی! با این وجود تو المپیاد فیزیو به عنوان  2تا سوال فیزیولوژی مرحله  4-3اعت فیزیولوژی بخونی تا س

 شناخته میشه(

 

شود )مثال یکسری مطالب شدیدا حفظی در فصلی از کتاب بیوشیمی لنینجر( به این اهمیت مطرح میزمانی که مبحثی به عنوان بی .7

خوانی بخش را به همراه سایر مطالب رو کال آن بخش را بپرید و نخوانید. بهترین کار این است که یک یا دوبار آن معنی نیست که

 شوند.دلیل اصلی وجود دارد که در توضیحات مربوط به مبحث بیوشیمی بیان می 2کنید. چرا؟ 

 

ترین نکته این است که، برای یادگیری مناسب، باید بین مباحث مختلف ارتباط برقرار کنید! یعنی چه؟ بگذارید کمی و در نهایت، مهم .8

ها و در سطح آیند، کامال در سطح ارتباطات بین نوروندر ادامه می. این مطالبی که و نحوه یادگیری صحبت کنیمدر مورد حافظه 

. حافظه انسان بیش از آن که یک بایگانی برای نگهداری کنم.مولکولی قابل مشاهده هستند ولی من به بیان کلیت قضیه اکتفا می

ل های مختلفی متصای از مطالب است که در آن هر گره )مطلب( به گرهبندی شده باشد، یک شبکهمختلف به صورت طبقهاطالعات 

آیند! هست. در این شبکه زمانی که یک مطلب را به یاد بیاورید، سایر مطالبی که در شبکه به آن متصل هستند نیز به یاد شما می

در سال پیش  12گاه به یاد یک ناهاری که . آنمثال ممکن است شما هنگام گذر از خیابان، بوی یک غذای لذیذ به مشامتان برسد

حین بازی شکسته  رامورد عالقه مادربزرگ  گلدانآید که لحظاتی قبل از آن ناهار خانه مادربزرگ خورده بودید بیفتید، بعد یادتان می

. در واقع به این آورد خود حس غرور داشتید! و .... آید چقدر از این دستکسی متوجه نشده بود، بعد یادتان میهنوز بودید ولی 

حال این چه تاثیری بر یادگیری دارد؟ زمانی که شما مطلب جدیدی یاد شود. گفته می Associative memoryنوع تداعی افکار، 

گیرید و در خاطر نگه تر یاد میمتصل کنید، آن را راحت های بیشتری در حافظه خودگیرید، هرچقدر بتوانید آن مطالب را به گرهمی

 توان این ارتباطات را برقرار کرد؟ به این موارد توجه داشته باشید:چگونه می دارید.می
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a. های بیشتری در حافظه خود خواهید ای(، گرههرچقدر دانش و اطالعات شما بیشتر باشد )نه فقط زیست، بلکه در هر زمینه

و اطالعات هم اطالعات میاره شنیدی پول پول میاره؟ دانش توانید برقرار کنید! داشت، در نتیجه ارتباطات بیشتری نیز می

، تیره (Coniferophytaدار )گیاهان مخروط هاینید که یکی از تیرهو!: شاید بداز خودم extremeمثال حالت خیلی  .:(

های ندم، از بین تیرهخوسیستماتیک گیاهی میتو دوران المپیاد خودم هست! زمانی که  (Cupressaceae –سرو )سرویان 

 درخت سرو تو نستم اسمدو. چرا؟ چون میداران اسم این تیره همون دفعه اول خیلی راحت تو ذهنم ثبت شدمخروط

دونستم سرو تو انگلیسی میشه می دلیل اینکهکرد. منتهی راحت می وو این تشابه اسمی کار ر هCypressانگلیسی 

cypress  !ای تو مجله مقاله من از یهخودش داستان دارهThe Economist  لیسی سرو رو یاد انگدر مورد کشور لبنان

گرفته بودم! چرا؟ چون تو اون مقاله یه اشاره ضمنی به یه ویژگی پرچم لبنان شده بود! وسط پرچم لبنان یه سرو هست 

 چقدر ارتباطات دور از ذهنن؟ . میبینین:(

b. شناسی جانوری، و یا حتی طالبی از بیوشیمی، زیستخوانید، ممکن است ممی مثال در فیزیولوژی موقعی که یک مبحث را

شما قصد  Associative memoryهایی است که ای به ذهن شما خطور کنند. این همان زمانتکامل به صورت لحظه

ای از کتاب یا در دفتر توانید در این لحظه این ارتباط را در گوشههای خود ایجاد کند. میجدید بین گرهدارد یک ارتباط 

 بنویسید و خودتان هم این ارتباط را تقویت کنید.

c. صورت بندی مطالب و دسته اط به دو روش کلی مقایسه ارتب یبرقرار توانید مطالب را به صورت مرتبط یاد بگیرید!می

 به عنوان مثال ،بندییابید و در دستههای مختلف را میها و مکانیسمها بین سیستمها و تفاوتشباهت در مقایسه گیرد.می

داده  هگسترد که در متن توضیحهای مختلف یک سیستم های درختی در آورید و حالتنمودارمتن را برای خود به شکل 

 دهید.میکرده و نمایش  بندیجمع کنار هم و به صورت خالصه اند،شده

در مورد جفت شدن  یکسان ییاد نگهداشتن مطلببیایید دو سبک به  مثال مبحث عضله را در فیزیولوژی در نظر بگیرید.

واضح است  را مقایسه کنیم.  در عضالت اسکلتی و قلبی (Excitation-Contraction Couplingانقباض )-تحریک

 ر در ذهن شما خواهند ماند. تر و بهتکه کدام مطلب راحت

i. اگر صرفا گایتون را بخوانید ماحصل این است( جمله را در ذهن خود نگه دارید 2الت اول: این ح( : 

 DHPRبا تحریک عصبی گیرنده  انقباض به کلسیم خارج سلولی وابسته نیست.ی در عضله اسکلت .1

کلسیم شبکه سارکوپالسمی خارج شده و فعال شده و  RyRشود و به تبعیت آن گیرنده فعال می

 شود.عضله منقبض می

فعال  DHPRبا تحریک عصبی گیرنده  انقباض به کلسیم خارج سلولی وابسته هست. عضله قلبی در .2

کلسیم شبکه سارکوپالسمی خارج شده و عضله فعال شده و  RyRشود و به تبعیت آن گیرنده می

 شود.منقبض می

ii. کنیم:کنیم، هم ارتباطات ایجاد میاضافه می )با مطالعه کتاب برن و لوی( گره تعدادیالت دوم: هم ح 

 RyRو ( سلولی )روی غشا DHPRهای عضله صاف گیرنده برخالفدر عضله اسکلتی و قلبی  .1

عضله اسکلتی و قلبی در این است  تفاوتکنند. ایفای نقش می)روی غشای شبکه سارکوپالسمی( 

به هم متصل هستند و تغییر شکل گیرنده  یله اسکلتی این دو گیرنده به صورت فیزیکضکه در ع

DHPR  باعث تغییر شکل پروتئینRyR  2+و آزاد شدنCaدر شود. پالسمی میهای شبکه سارکو

های کلسیم عبوری ناشی از اتصال مکانیکی نیست، بلکه یون RyRعضله قلبی تغییر شکل  حالی که

برای عضله اسکلتی  برخالفشوند. در نتیجه، عضله قلبی می باعث تغییر شکل آن DHPRاز کانال 

 انقباض خود به کلسیم خارج سلولی وابسته است. 

 


